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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 .وبه نستعين ، وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 كتاب اإلقرار
 . هو االعرتاف باحلق : اإلقرار 

الن عليه وهو أقوى البينات ، ذلك ألن العاقل ال يكذب على نفسه مبا ُيضِّرها فال ميكن أن يعرتف أن لف
 . شرة آالف وهو كاذب على نفسه ع

 . يف آخر كتاب الفقه تفاؤالً باإلقرار بالشهادتني عند املوت  من وضعه والفقهاء منهم
 . ومنهم من يضع العتق يف آخر كتاب الفقه تفاؤالً بالعتق من النار 

 [ من مكلف  يصح: ]  اهلل   رحمهالمؤلف  قال

كالصيب واجملنون ، فإنه ال يصح فإذا أقر صيب أن عليه عشرة آالف فإن إقراره فإذا كان اإلقرار من غري مكلف  
 –وذكر منهم ( رفع القلم عن ثالثة : )  ذلك أقر اجملنون أو املغمى عليه أو النائم لقوله ك  ال يصح ، و

 " . الصيب واجملنون والنائم "
 ليه ؟ لكن هل للصيب أن يقر مبا يصح تصرفه فيه ، مما يأذن له فيه و 

صرف ببعض الشيء الذي ال يضر مباله ، فإذا أذن له أن يتصرف بشيء من البيع تيأذن للصيب أن ي له أن
  فهل له أن يقر به ؟والشراء ، 
 . نعم ؛ ألنه ملا صح تصرفه فيه صح إقراره فيه : اجلواب 
 :مسألة 

ن اليت ميكن فيها االحتالم يف مذهب وهذه هي الس –إذا أقر الصيب ابن عشر أو اجلارية بنت تسع باالحتالم  
 فما احلكم ؟  –أمحد كما تقدم 

 . يقبل منهما ، فإقرارمها باالحتالم مقبول فإنه  ادعياهإهنما إذا : اجلواب 
 . كان القول قوهلما فوذلك ألن االحتالم ال يعلم إال من جهتهما ، 

بينة ، وذلك ألن بلوغ السن اخلامسة عشر قد بلغت مخس عشرة فال تقبل إال ب: لكن لو أدعى السن ، فقال 
 . ظاهر معلوم ، يعلم من غري صاحبه فاحتيج إىل بينة 

 [  مختار: ]  اهلل   رحمهالمؤلف  قال

إن اهلل رفع عن : )  ولقول النيب  إال من أكره وقلبه مطمئن باإليمان  : أي ليس مبكره ، لقوله تعاىل 
 . فاإلكراه مرفوع ( عليه أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
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 . فإذا أكره على اإلقرار باملال فأقر به مكرهاً فهذا اإلقرار ال يصح 
 [  غير محجور عليه: ]  اهلل   رحمهالمؤلف  قال

اختاره املوفق و املذهب  أي غري حمجور عليه لسفه ، وذلك ألن تصرفه يف املال ال يصح وعليه فال يصح إقراره
عد فك احلجر عنه ، و كذا إقراره حبد أو قصاص أو نسب أو طالق فيصح و يتبع باحلال أنه يصح و يتبع له ب

 .  ألنه مكلف
 . تهيف ذمو يكون راره يصح إق وأما احملجور عليه لفلس فقد تقدم أن

 [  وال يصح من مكره: ]  اهلل   رحمهالمؤلف  قال

 . فال يصح من مكره " خمتار " هذا تفريع على قوله 
الً ضرب حىت أقر أنه قد طلق امرأته ، أو حىت أقر أن لفالن يف ذمته عشرة آالف فال يصح إقراره فلو أن رج
 . ألنه مكره 

 . شهد شاهدان على هذا اإلقرار لو  و فإذا أقر وأدعى اإلكراه فما الحكم ؟
  ثم أدعى أنه قد أكره على هذا اإلقرار فما الحكم ؟رجل أقر أن لفالن عليه عشرة آالف  
ال يقبل منه ذلك إال ببينة تدل على اإلكراه وكذلك إذا كان هناك ما يدل على اإلكراه كأن يكون : واب اجل
 . فيكون القول قوله مع اليمنييف حبس أو يف قيد أو أثناء ضرب فإن هذه تدل على اإلكراه   هإقرار 

  فهل يصح إقراره ؟فإذا ضرب املتهم حىت اعرتف : وعليه 
 .قراره ألنه مكره ال يصح إ: اجلواب 

 لكن هل هذا على إطالقه ؟
 . -كما حكى ذلك شيخ اإلسالم   -: يف املسألة قوالن ألهل العلم 

أن ذلووك علووى إطالقووه وهووو قووول بعووض أصووعاب أمحوود والشووافعي ، فووإذا ضوورب الرجوول : القووول األول 
د القاضووي فووإذا أقووري فوواعرتف فإنووه البوودي وأن يصوودق اعرتافووه موورة أخوورى أي البوود وأن يقوورر موورة أخوورى عنوو

 .بعد ذلك فإن اإلقرار يصح 
وهوووو الوووذي عليووه القضووواء أن ذلوووك لووويس علوووى إطالقووه بووول إذا أقووور وكوووان هنووواك موووا : والقووول الينوووامل يف املسسوووألة 
اعورتف أمل قود سورقت القيموة : رجل ملا ُأيت به فُضرب على السرقة قال صح إقراره ، يصدق إقراره أثناء الضرب 

السوورقة وصووفاً ظوواهراً ،  صووفو  كووان الفووالمل وذهبووت وأخووذت الشوويء الفووالمل وكسوورت البوواب والفالنيووة موون امل
واملال املفقود هو موا ذكوره والبواب املكسوور هوو املوذكور ، فعينلوذأ نعلوم أنوه قود سورق وال  تواإ حينلوذأ إىل إقوراره 

 .يف هذه املسألة  قولي العلماءوهذا هو أصح 
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 [وإن ُأكره على وزن ماٍل فباع ملكه صح  : ]قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
ادفع عشرة آالف لاير وإال قتلناك ، وليس عنده إال هذه الودار أو عنوده غريهوا ، : رجل قيل له ، أي صح البيع 

فبوواع هووذه الوودار ودفووع هووذه العشوورة آالف ، فووإن البيووع يكووون صووعيعاً ، وذلووك ألنووه   ُيكووره علووى هووذا البيووع ، 
 .د من املؤلف وهذه املسألة استطرا

 [ومن أقره في مرضه بشيء كإقراره به في صحته : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
أُقوورأ أن لفووالن علوويي عشوورة آالف لاير فووإن هووذا اإلقوورار يصووح كمووا لووو أقووري يف صووعته لعوودم : رجووليف يف مرضووه قووال 

 :التهمة واستينىن املؤلف فقال 

 [إال في إقراره بالمال لوارث ] 
 .قري باملال لوارث فال يُقبل فإذا أ

 .أقري أن البين فالناً عشرة آالف يف ذميت فال يصح هذا اإلقرار للتهمة : فلو كان له ابنان فقال يف مرضه 
 .لكن إن أقام بينًة أو أجاز بقية الورثة فإن هذا اإلقرار يصح 

 [المثل بالزوجية ال بإقراره   وإن أقرَّ المرأته بالصداق فلها مهر: ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
أُقورأ أن لفالنوة علويي الصوداق أو أن هنواك مهور : رجل عنده زوجتوان فوأقري لكليهموا أو إلحودامها بالصوداق فقوال 

 .لفالنة فلها مهر املينل بالزوجية ال بإقراره ، ألن إقراره لوارث ال يصح خرمؤ 
 .اره هذا إخبار منه بأنه   يوفها صداقها زوجة له يدل على أن هلا صداقاً عنده ، وإقر و كوهنا 

 [ولو أقرَّ أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
ال : هل عنودك بينوة ؟ فوإن قوال : يف صعيت فنقول " أي طلقتها طالقاً بائناً " يف مرضه أنا قد أبنتها : إذا قال 
 .هميف حبرماهنا كما تقدم يف كتاب الفرائض متا ألنه إقرارك هذا ال يسقط إرثه: فنقول 

وإن أقرَّ لوارث فصار عند الموت أجنبياً لم يلزم إقراره ال أنه باطٍل ، : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 [وإن أقرَّ لغير وارث أو أعطاه صح وإن صار عند الموت وارثاً 

ُقرِّ له حال اإل ربفاإلقرار املعت
 .قرار يف صعته حال امل

 .وارث فإنه يصح هذا اإلقرار وإن صار وارثاً بعد ذلك بفإن كان املقرِّ له ليس 
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رجل له زوجة حامل وله ابن عم ، فابن العم وارث فال يصح اإلقرار له ، لكنه أقري له مث ُولد له ابنيف من : فمينالً 
د اإلقورار أنوه وارث وإن كوان لويس بووارث زوجته ، فال يرث ابون العوم ، ألن العوربة حبالوه عنود اإلقورار ، وحالوه عنو

 .بعد ذلك 
رجوول قووال لفالنووة علوويي كووذا مث   ميووت حووىت تزوجهووا فووإن هووذا اإلقوورار يينبووت ألن حاهلووا عنوود : وكووذلك العكووس 

 .اإلقرار أهنا ليست بوارثة 
إجازة الورثة فلو أجاز ألنه موقوف على ، نه باطل أل  يلزم إقراره  اً بيإذا أقري لوارث فصار عند املوت أجن: إذن 

 .ذلك الورثة صح هذا اإلقرار 

 [وإن أقرت المرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
أُقرأ بذلك فهذا اإلقرار صعيح ألن النكاح حق فصح إقرارها فيه  : فقالت " إنك زوجة يل : " رجليف قال المرأةأ 

 .كاملال 
 .ط أال يدعيه اثنان لكن هنا شر 

فإذا أتى اثنان إىل قاضي وكل منهما يدعي أن فالنًة زوجة لوه فوأقرت ألحودمها فرواهر كوالم املؤلوف أنوه ال يقبول 
 .هذا اإلقرار 
ألهنا قد  ظاهرأن إقرارها ألحدمها صعيح وهو  – كما يف املنتهى  يف املذهب الصحيحوهو  -: والقول الينامل 

 وليس هناك ما مينع فليس مع اآلخر بينة متنع ، لكن إن كان مع كل واحدأ  أقرت ألحدمها حبقأ عليها
 . ةينبهي زوجيت وأقام كل واحدأ منهما : منهما بينة ، كأن يدعي اثنان على فالنة أهنا زوجة فكل يقول 

 .أننا حنكم ببينة األسبق : فاحلكم 
ال : ي األسبق قُبل قولوه بيمينوه ، فوإن قوال ويل املورأة فإن   نعلم أييهما أسبق وادعى ويل املرأة أن بينة أحدمها ه

 .يان و  يعلم أيهما األسبق لأعلم أيهما أسبق فعينلذأ نفسخ نكاح االثنني كما إذا زوجها و 

 وهل نحكم لمن هي تحت يده ؟
 .ال حنكم هبا ملن هي حتت يده ، ألن احلر ال  كم عليه باليد : اجلواب 
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 [وإن أقرَّ وليُّها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صحَّ : ] تعالى قال المؤلف رحمه اهلل 

 إذا أقرَّ الولي المجبر بالنكاح ، فهل يصح ويكون كإقرار المرأة ؟
ه ، وكوذلك بو قوراراإلميلك إنشاء عقد النكواح فملوك  –وهو األب يف املذهب  –نعم ألن الويل اجملرب : اجلواب 

املرأة ألن املرأة إذا أذنت لوه ملوك إنشواء عقود النكواح عليهوا وإذا ملوك عقود النكواح الويل غري اجملرب إن أذنت له 
 .ملك اإلقرار به 

 ألنهأذنت له ي ذالاإلقرار بالنكاح يصح بإقرار املرأة ويصح بإقرار وليها اجملرب وبإقرار وليها غري اجملرب : إذن 
 .ميلك عقد النكاح فملك اإلقرار به

وإن أقرَّ بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه : ] تعالى قال المؤلف رحمه اهلل 
] 

هووذا الطفوول ابوون يل أو أ يف يل ، وقييووده بالصووغري ألنووه إن كووان كبوورياً بالغوواً  –مووينالً  –إذا أقووري بنسووب صووغري فقووال 
 .فالبد وأن يصدِّق هذا اإلقرار 
بد أن يكونا هجهويل النسب ألنه إن كان معلوم النسب فال ل ذلك اجملنون المين كذلك البد أن يكون الصغري و

 .يصح ادعاء نسب آخر له 
 ،فووإذا ادعووى علووى هووذا الصووغري أو اجملنووون هجهووول النسووب أنووه ابنووه أو أخوووه أو ابوون أخيووه فووإن نسووبه يينبووت منووه 

 .ُقبل إقراره فإىل إثبات النسب ، وهذا املقّر يُقرأ حبق عليه  فالشارع متشو ف
ُقرأ له بالغاً فأنكر ذلك فإن اإلقرار حإن  لكن 

ة قاصرة ، فال يصوح اإلقورار علوى الغوري ، بول يصوح علوى جكان امل
 .فلو أن رجالً أقري على نفسه وعلى شريكه فيلزمه ذلك وال يلزم شريكه  نفسال

 [فإن كان ميتاً ورثه : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
ُقرأ له ميتاً ورثه

 املقر ، ألن اإلرث يرتتب على النسب وقد ثبت النسب فيرتتب على ذلك فإذا كان هذا امل
 .اإلرث 

أنووه ال يرثووه للتهمووة فلووو أن رجووالً هجهووول النسووب ال يعوورف نسووبه لووه أموووال كينوورية : وصووويب صوواحب اإلنصوواف 
 .هو ابين أو أخي ، فهل يُقبل هنا اإلقرار : طائلة فلما مات جاء رجل وقال 

 .أنه يقبل ألنه أثبت نسبه إليه ومن مث يينبت إرثه  كالم املؤلف يدل على
 .لكن ليس على إطالقه ، فلو أن التهمة انتفت هذا أظهر وأنه ال يرثه للتهمة : والقول الينامل 
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كووان اإلرث لوويس بووالكينري فوودعواه ممكنووة والتهمووة ضووعيفة فاملقصووود أن احلكووم يوودور وجوووداً وعوودماً مووع و  ا لوومووك
 .ومينل ذلك اإلقرار لوارث ، فإذا انتفت التهمة فكذلك . مة ظاهرة   نقبل وإال قبلنا التهمة ، فإذا كانت الته

 .متهماً خبالف ما لو أقري البنتهفلو أن رجالً له بنت وابن عم ، فلو أنه أقري البن عمه بشيء من املال   يكن 
 .و هذا هو مذهب مالك يف املسألة السابقة

 [فصدقه صحَّ  بشيءادعى على شخص إن و ] : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 .أي صح إقراره 

" يل عليوك عشورة آالف : " فوإذا قوال لوه  ،هذه املسألة يبني فيها املؤلف أن اإلقرار يصح بكل لفظ يودل عليوه 
أو كوان " بلوى : " فقوال " ألويس يل عليوك عشورة آالف : " أو قوال . "فيكوون ذلوك إقوراراً " صدقت : " فقال 

 .فإن ذلك يُعترب إقراراً " نعم : " فقال من العامة 
 فصل

له علي ألف ال يلزمني : إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 [ونحوه لزمه األلف 

 .أقرأ لكنه وصل بإقراره ما يسقط اإلقرار وينفيه : إذا وصل بإقراره ما يسقطه ، مبعىن 
 .له علي ألف ال تلزمين : ليس لفالن عليك ألف ، فقال أ: قيل له : فمينالً 
له علوي ألوف هوي ُحلووان كواهن ، : له عليي ألف هي مثن مخرأ ، ومعلوم أن مثن اخلمر باطل ، أو قال : أو قال 

 فما الحكم ؟وحنو ذلك 
لزمووه األلوف ، ألنووه أقوري أوالً مبووا يينبوت احلووق مث نواقض نفسوه فنفوواه ، وعليوه فووال تُقبول هووذه الوصولة موون : قوال هنوا 

لزمووك تأقوم البينووة علوى أن هووذه األلوف ال : فُيقوال لووه " لووه علوي ألووف ال تلوزمين : " الكوالم إال ببينوة ، فووإذا قوال 
 .وإال فهي الزمة 

 

 

 

 [كان له علي فقضيته ، فقوله مع يمينه : وإن قال : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
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 كان له علي ألف لاير لكين قضيته فما احلكم ؟ : إذا قال 
قولوه ألنوا   القول األول فعينلذ ملا كان هذا هوو إقوراره فإنوا نصودقه يف ل بقوله األول ال يناقض صقوله الينامل املت

أحلوف : ى قولوه فعينلوذ يصودق قولوه وتكوون عليوه اليموني ، فنقوول نعلم بينبوت احلق إال بوإقراره فكوان مؤمتنواً علو
 . إنك قد قضيته 

 . بل يكون مينبتاً مقراً ، ومدعياً فهو مقر بأن عليه ألفاً ، وفيها أنه قد قضى : وقال أبو اخلطاب من احلنابلة 
 . عليك البينة : فنقول 

ل   يينبت احلق إال بإقراره فكان مؤمتناً على قوله فلم هو األول ملا تقدم فإن تعليله أقوى فإن هذا الرجوالراجح 
 . يلزمه أكينر من إقراره ألنا إذا قلنا له هات بينة لزمه أكينر من إقراره 

 . ما ذهب إليه احلنابلة يف املشهور عندهم كما قرره املؤلف هنا  الصحيح: إذن 

 [الحق  ما لم تكن بينة أو يعترف بسبب: ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 . وذلك لوجود البينة " وأمل قضيته " إذا كانت هناك بينة تدل على احلق فال يقبل قوله 

ملووا : لكووين دفعتهووا لووه فنقووول لووه و لووه علووي عشوورة آالف مثوون مبيووع : وكووذلك إذا كووان اعوورتف بسووبب احلووق فقووال 
ذلوك ال يقبول  ىلبينوة فعلومن بينة ألن ذكر سبب احلق يوجب احلق فيكون كا بدبب احلق فعينلذ ، السذكرت 
 . إال ببينة " قضيته: " قوله 

له علي مائة ثم سكت سكوتاً يمكنه الكالم فيه ثم قال : وإن قال : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 [زيوفاً أو مؤجلة لزمه مائة جيدة حاله 

 . الدراهم عندهم يف السابق من أنواع  هزيوفاً أي دراهم رديلة وهذ: لفالن علي مائة مث سكت ، مث قال : قال 
لوه علوي : " فإنه يلزمه مائة جيودة حالوه ، وذلوك ألن هوذا هوو مقتضوى إطالقوه ، فإنوه قوال " مؤجلة : " أو قال 
فهو " زيوفاً أو مؤجلة : " هنا جيدة وأما الرافع الذي ذكره وهو قوله أ هنا حاله وأفمقتضى هذا اإلطالق " مائة 

 . كم شيلاً رافع منفصل فلم يغري من احل

وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له األجل فقول المقر مع : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 [يمينه 
 . املسألة املتقدمة كهذه  
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ُ
ر له قود أثبوت علوى نفسوك احلوق لكنهوا ليسوت إىل سونة ق  قال رجل لفالن علي مائة ألف لاير إىل سنة ، فقال امل

 . اليت تدل على أهنا مؤجلة  بل هي حالة اآلن فأحضر البينة
 : فنقول له 

ُ
 . ر مؤمتن على قوله قد أقر بنفسه فلم يلزمه أكينر من إقراره وعليه فالقول قوله مع ميينه ق  هذا امل

وإن أقر أنه وهب أو رهن و أقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 [حالف خصمه فله ذلك ثم أنكر القبض ولم يجحد اإلقرار وسأل إ

 . معلوم أن من وهب إنساناً شيلاً فإنه ال يلزم إال باإلقباض كما تقدم يف مشهور مذهب أمحد 
وهبتوه عشورة آالف وأقبضوته إياهوا مث : فلو أن رجاًل أقر على نفسه أنه قد وهب زيداً داره وأقبضوه إياهوا أو قوال 

إمل إمنوا أقوررت : إنوك قود أقوررت فيقوول :   أقبضوه فنقوول لوه  نعم أنا قد وهبتوه لكوين: ملا أتى إىل القاضي قال 
ألة اهلبة أن يقر باإلقباض الواهب لتنقطع عالقته هبا وإن كان   يقبض سجلريان العادة بذلك ، فإن الكينري يف م

  ني قد أقبضته فهي له ، فهل نحلفه؟أفإن حلف حلفوا خصمي : حقيقة فلجريان هذه العادة يقول 
 . نعم حنلفه جلريان العادة مبينل هذا أي باإلقرار باهلبة مع عدم اإلقباض : اجلواب 

إذن العووادة تصوودقه يف دعووواه وحينلووذ فنعلووف خصوومه فووإن حلووف أنووه أقبضووه أحوود اهلبووة وإن    لووف فعينلووذ 
 . نرجع اليمني إىل األول ألنه منكر لإلقباض 

 . كذلك يف مثن املبيع والرهن 
اً فوواآلن كتابووة العوودل ال تكتووب الوودار أو األرض حووىت يينبووت هلووم إن الووينمن قوود قووبض ، ومثوون املبيووع هووذه تقووع كينووري 
م املشورتي عنود كتابوة سويود أن نفرعهوا بانر : ينمن قدره عشورة آالف لاير ، وقوالوا بمينالً  –فتبايع اثنان على أرض 

فلمووا كووان بعوود زموون  أقوور أمل أخووذت الوينمن كووامالً : صوواحب الوودار : العودل ، فلمووا ذهبوووا إىل كاتووب العوودل قوال 
أنا قود أعطيتوك حقوك وأنوت قود أقوررت بوذلك : أنكر املشرتي أن تكون هذه األشياء هجرد أشياء رمسية ، وقال 

تحلف القاضيي الخصيم عليى أنيه قيد أقبضيه اليثمن فيقيول سفهل يعند كاتب العدل ، فذهبا إىل القاضي ، 
 أحلف إنك قد أعطيته الثمن؟ : للمشتري 
 . ت اليمني على املدعي الذي هو املقر عتعلفه ، فإن حلف وإال رجنعم نس: اجلواب 
 . العادة جارية مبينل هذا أي بأن يقر بالقبض أو اإلقباض ملصلعة ، فالعادة جارية هبذا قدمياً وحدييناً : إذن 

 . ولذا فإن هذا اإلقرار ال  كم عليه به حىت  لف اخلصم 
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اع شيئاً أو وهبه أو أعتقه ثم أقر إن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله وإن ب: ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
] 

رجول آخور أنوا اشورتيها فاشورتاها بعشورة آالف ، فلموا أخوذ البوائع : من يشرتي هذه السويارة ، فقوال : رجل قال 
  فما الحكم ؟هذه ليست سياريت وإمنا سيارة زيد من الناس : العشرة آالف قال 

 . قوله ألن إقراره يف حق غريه واإلقرار حجة قاصرة أنه ال يقبل : اجلواب 

 [ولم ينفسخ البيع : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 . ألنه قد توفرت شروطه ، واإلقرار هنا ال يقبل ، وعليه فالبيع صعيح 

 [وال غيره : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
ت ملكواً سوهوي لي: عبود لويس ملكواً يل أو وهوب داراً وقوال هوذا ال: كالعتق ، فلو أن رجالً اعتوق عبوداً ، مث قوال 

 فهل يبطل العتق وهل تبطل الهبة ؟ يل 
 .ال يبطل العتق و ال اهلبة كالبيع: اجلواب 

 [ولزمته غرامته للمقر له : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 . لسيارة ن السيارة لزيد فاذهب إىل زيد فأعطه حقه وهو قيمة هذه اإأنت تقول : فنقول 

  فهل ينفسخ البيع بذلك ؟لكن إن أحضر بينة أهنا ليست له ، 
  -:نعم ينفسخ البيع بذلك ولذا قال : اجلواب 

 [وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 . للبينة 

 [لكه أو أنه قد قبض ثمن ملكه لم يقبل منه إال أن يكون قد أقر أنه م: ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 من يشرتي سياريت هذه ؟ أو من يشرتي داري هذه ؟ : رجل قال 

 فهل تقبل هذه البينة أم ال ؟ قام البائع ببينة أن هذه السيارة أو الدار ليست له ، أمث اشرتاها رجل مث 
 " . هذه من يشرتي سياريت : " ال تقبل ألنه مكذب هلا ألنه قال : اجلواب 

ملكي مث بعد ذلك أقام بينة أهنا ليست له ، فإهنا ال تقبل منه  نلو باع سيارة مث قال قد قبضت مث: ومينل ذلك 
 .البينة ألنه مكذب هلا 
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 فصل 
المفسير وهيو اليذي ُيحتميل معنييين  غييرواإلقيرار المجميل هيو اإلقيرار ،  في اإلقرار المجملهذا الفصل 

 .فأكثر على االستواء 
 [ فسره : عليَّ شيء أو كذا قيل له : إذا قال له : ]  لمؤلف رحمه اهلل  قال ا

 .إذا أقري عند القاضي أن لزيد عليه شيء أو كذا وكذا فما احلكم فإنه يطالب بتفسريه 
 .يقبل إقراره اجململ لكن ال ميكن القاضي إن  كم بذلك فال يتأتى اإللزام ألنه هجهول : إذن 

 .لم تفسريه إال من جهته عنه إقرار منه فلم يفسره أل: فُيقال له 
 [ فإن أبى حبس حتى يفسره : ]  قال المؤلف رحمه اهلل  

 .حلق اآلدمي 
 [ فإذا فسره بحق شفعٍة أو بأقل ماٍل قبل : ]  قال المؤلف رحمه اهلل  

 .و حق شفعة فإن ذلك يُقبل أكأن يقول له علي لاير واحد 
 [ مر أو قشر جوزة لم يُقبل خوإن فسره بميتة أو : ]  قال المؤلف رحمه اهلل  

 .أو قال له حبة شعري أو حبة حنطة أو شطر مترة فال يُقبل ألن هذا   جتر العادة باإلقرار به 
لكن قد يكون بعضه جيري العادة به يف بعض األزمان كالتمرة ميكن أن يُقري هبا يف وقت هجاعة لكن يف غري 

 .ا هجاعة ال ميكن اإلقرار هب
ميته إن عطس شحقه علي رد السالم عليه ، أو ت: البد أن يفسره مبا جيري العادة باإلقرار به أما لو قال : إذن 

 .وحنو ذلك أو تشييع جنازته إن مات فال يُقبل منه ذلك ألن هذا   جتر العادة باإلقرار به 
 [ ويقبل بكلب مباح نفعه : ]  قال المؤلف رحمه اهلل  

 .ده فهو حق ، والكلب املباح ككلب صيد أو كلب ماشية أو حنو ذلك ألنه واجب ر 
 [ أو حد قذف : ]  قال المؤلف رحمه اهلل  

 .حقه علي أن أجلد مثانني سوطاً ألمل قد قذفته فُيقبل ذلك ألنه حق وهو مما يُقرأ به يف العادة : قال 
 [ إليه   جنسهفسير له علي ألف رُجع في ت: وإن قال : ]  قال المؤلف رحمه اهلل  

ر أو ألف من الينياب أو من القمص انيلزيد علي ألف ، فُيقال من ماذا ؟ ألف درهم أو ألف د: فإذا قال 
 .فريجع بالتفسري إليه 

 [ فإن فسره بجنس واحد : ]  قال المؤلف رحمه اهلل  
 .قبل قوله يله علي ألف درهم قبل ذلك ألنه ال يعلم إال من جهته ف: كأن يقول 
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 [ أو بأجناس قبل منه : ]  قال المؤلف رحمه اهلل  
 .ومخسمائة دينار فُيقبل منه ذلك  مله علي مخسمائة دره: كأن يقول 

 [ له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية : وإن قال : ]  قال المؤلف رحمه اهلل  
 .ألن الذي بني الدرهم والعشرة مثانية دراهم 

 [ ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة : وإن قال ]  : قال المؤلف رحمه اهلل  
 .، ألن العشرة من جنس الدراهم وهذا أظهر  املغياأنه يلزمه عشرة ألن الغاية تدخل يف : والرواية الينانية 

 [ وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما : ]  قال المؤلف رحمه اهلل  
 .البد أن يُعني ألن القول قوله فنقول ما درهم أو دينار فيلزمه أحدمها له علي إ: إذا قال 

 وهنا املؤلف قد أجرى هذه اإلقرارات على اللغة والصعيح إجراؤها على العرف كما قرره الشيخ
 .بن سعدي رمحه اهلل تعاىل  نعبد الرمح 

 .فألفاظ الناس جتري على أعرافهم وعاداهتم 
وإذا قال له علي ما بني عشرة آالف إىل مائة ألف . له علي ألف فإنه يريد ألف لاير : فنعن يف عرفنا إذا قال 

فهو ال يريد تسعني ألفاً ، وإمنا يريد إما عشرة أو عشرين أو أربعني أو مخسني أو حنو ذلك هذا يف عرف الناس 
. 

فٌص في خاتم  له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو: وإن قال : ]  قال المؤلف رحمه اهلل  
 [ ونحوه فهو مقر باألول 

 .ألن هذا هو مقتضى لفره 
 .فإنه يلزمه السكني فقط " وهو ما تدخل فيه السكني " إذا قال لزيد علي سكني يف قراب 

 .له علي فص يف خامت فإنه يلزمه الفص ال اخلامت : وكذلك إذا قال 
 .ألن هذا مقتضى لفره له علي متر يف جراب فإنه يلزمه التمر : وكذلك إذا قال 
فيلزمه القراب ألن السيف يف العادة ال خيرإ من قرابه إال عندما يراد " له علي سيف يف قراب : " لكن لو قال 
 .عم تللضرب ف

له علي خامت فيه فص فإنه يلزمه اخلامت : ذلك لو قال كأما السكني فإهنا توضع يف أكينر األحوال بال قراب  
 .لفره  والفص ألن هذا هو مقتضى

 آله وصحبه أجمعينوعلى واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد 

 


